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URV para todas as gerações de 
trabalhadoras(es) do Tribunal

CONQUISTA HISTÓRICA

O dia 29 de junho de 2022, data da 
ASSEMBLEIA DA URV, será 
lembrado pelas(os) trabalhado-

ras(es) do judiciário catarinense por mui-
tos anos. Foi o momento em que a cate-
goria aprovou o acordo que corrigiu uma 
injustiça histórica e devolveu os 11,98% 
perdidos em 1994 por causa de um erro na 
conversão dos salários durante a troca das 
moedas de Cruzeiro para Real.

Na assembleia, marcada por muita 
emoção e um sentimento de gratidão e res-
peito pela forma como o processo foi con-

duzido pela atual diretoria (ver páginas 3 e 
4), duas questões se destacaram nas falas 
das pessoas.

A primeira diz respeito às gerações 
mais antigas de servidores que aguarda-
ram uma, duas, quase três décadas, para 
ter esse direito recuperado em tempo de 
gozá-lo. Colegas que partiram antes de se-
rem contemplados foram lembrados.

A segunda diz respeito às próximas ge-
rações de servidores, aqueles que ainda vão 
entrar no Poder Judiciário de Santa Catari-
na, e portanto, não terão mais esse direito 

sonegado como aconteceu com todas(os) 
que ingressaram no judiciário catarinense 
a partir de 1994.

Para a Secretária-geral do SINJUSC e 
Coordenadora de Saúde da Fenajud, Caro-
lina Costa, “é hora de comemorar. A gente 
precisa valorizar esses momentos, porque 
a gente merece. Lutamos muito para ter 
esse direito recuperado. Mas como classe 
trabalhadora também sabemos que não dá 
pra parar de lutar, então vamos colocar a 
URV no bolso e partir para as próximas 
batalhas.”

A ASSEMBLEIA DA URV contou com a participação de cerca de 1200 pessoas. No detalhe, a Secretária Geral do SINJUSC, Corolina Costa.
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Caminhada recente da luta pela URV garante conquista histórica
Os últimos passos da conquista da URV têm início com uma decisão no 8º Congresso do SINJUSC em maio de 2019 e terminam na 

homologação do acordo entre o SINJUSC e o TJSC pelo Grupo de Câmaras de Direito Público. A redação do Sinforme separou um “passo a 
passo” pra você acompanhar e guardar a trajetória recente dessa conquista histórica que chegou a contar quase três décadas de luta.

06/MAIO/2019  

O 8º Congresso do SINJUSC aprova a 
contratação dos escritórios MARINONI 

& MITIDIERO, referência nacional em 
Processo Civil, e PITA MACHADO, de 
reconhecida expertise na matéria URV, 
para o ajuizamento da Ação Rescisória, 

último recurso judicial em defesa da 
URV depois do trânsito em julgado 

de decisão do STF sobre o 
mérito da questão.

24/NOV/2021
Na primeira sessão do julgamento 

da Ação Rescisória da URV no Grupo 
de Câmaras de Direito Público do 
TJSC, o Des. Paulo Moritz pediu 

vista do processo logo depois do 
voto contrário do relator, 

Des. Artur Jeninchen 
Filho.

18/FEV/2022
SINJUSC lança a campanha 
#VigíliaPelaURV com 

ampla adesão da 
categoria.

12/MAIO/2022
Em ofício, o Tribunal responde 

protocolo do SINJUSC, explicando 
a necessidade de tempo para a 
realização dos cálculos de impacto 

financeiro para elaborar a 
primeira proposta de 

pagamento da URV.

26/MAIO/2022
O 1º Vice-presidente do TJSC, Des. 

Altamiro de Oliveira, participa 
da abertura do 9º Congresso 
do SINJUSC e reafirma que 

uma saída negociada será 
encontrada para o caso 

da URV.

30/MAIO/2022
SINJUSC lança página 
na internet com todas as 

informações sobre a luta 
da URV dos últimos 

28 anos.

07/JUN/2022
O  Tribunal apresenta a primeira 
proposta de pagamento da URV 
com incorporação imediata 

de 10,25%, mas não fala em 
retroativos.

15/JUN/2022
Em segunda rodada de 
negociação, advogados e 
diretoria do SINJUSC insistem 

no percentual histórico de 
11,98% e no pagamento 

de retroativos.

24/JUN/2022
Diretoria do SINJUSC lança 

campanha #RetroagirÉavançar 
para pressionar o TJSC a pagar os 
retroativos da URV. Categoria 

responde enviando dezenas 
de vídeos curtos com a 

hashtag.

Foto: Arquivo SINJUSC
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Caminhada recente da luta pela URV garante conquista histórica
23/FEV/2022  

Na segunda sessão do julgamento, o 
Des. Paulo Moritz vota a favor da Ação e 

o Grupo decide abrir prazo de 90 dias para 
que o SINJUSC e o Tribunal encontrem solução 
negociada para a URV, por proposta do Des. 
Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. 
Antes do final da sessão, o Des. Hélio 

do Valle acompanhou o relator ao 
declarar voto contra e faz 2 a 1 

pela improcedência da 
Rescisória.

24/FEV/2022  

Diretoria do SINJUSC dá início às 
visitas presenciais que em três meses 

percorreram 120 comarcas e unidades 
administrativas do TJSC para mobilizar 
as(os) trabalhadoras(es) em torno da 
campanha pelo pagamento da URV. 

Categoria responde enviando centenas 
de fotos com cartazes onde está 

escrito “URV: TODOS TÊM 
DIREITO”. 

15/MARÇO/2022  

Primeira rodada abre oficialmente as 
negociações sobre o pagamento da URV 

com presença do presidente do Tribunal, 
Des. João Henrique Blasi, do relator da 
Ação Rescisória, Des. Artur Jenichen 

Filho e do presidente do SINJUSC, 
Neto Puerta.

22/MARÇO/2022  

Assembleia  aprova os cinco princípios 
que nortearam a negociação da URV: a 

correção de 11,98%, a incorporação desse 
percentual  aos  salários  base, o reconhecimento 
do direito a todos os servidores do Tribunal 
(ativos, aposentados e pensionistas), 

o pagamento do retroativo pelo maior 
período possível e a quitação 

dessa indenização no menor 
tempo possível.

11/MAIO/2022
Presidente do SINJUSC, Neto 

Puerta, conversa com o Secretário 
Jurídico do Gabinete da Presidência 
do Tribunal de Justiça, Rafael 

Mello, e protocola pedido para 
manter a celeridade do 

processo negocial.

28/JUN/2022
Durante a terceira rodada 
de negociações, o Tribunal 
apresenta nova proposta com 

incorporação imediata de 
11,98% e 5 meses de 

retroativo.

29/JUN/2022
ASSEMBLEIA DA URV 
aprova proposta de 

incorporação imediata de 
11,98% e 5 meses de 

retroativo.

04/JUL/2022
Diretoria do SINJUSC entrega 
decisão da ASSEMBLEIA DA 
URV ao Presidente do TJSC, 

Des. João Henrique Blasi.

06/JUL/2022
Acordo da URV é 
aprovado no Órgão 

Especial do TJSC.

12/JUL/2022
Os presidentes do SINJUSC e do 

TJSC, Neto Puerta e João Henrique 
Blasi, assinam o acordo da URV 
e encaminham o documento 

para o Grupo de Câmaras de 
Direito Público.

13/JUL/2022
Grupo de Câmaras de 
Direito Público homologa 

o acordo da URV entre 
o SINJUSC e o 

TJSC.
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SINJUSC tira triênio da geladeira
EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR 173

Com o retorno do cômputo dos tri-
ênios, por decisão publicada no úl-
timo dia 20 de julho, fica faltando 

apenas o TJSC indenizar a licença-prêmio 
de quem se aposentou na vigência da Lei 
Complementar 173 e pagar o retroativo da 
data-base de 2021 que só foi paga a partir 
de janeiro de 2022.

A decisão atende pedido da diretoria do 
SINJUSC, que desde o início de fevereiro 
deste ano, quando a licença-prêmio teve 
sua contagem reconhecida, vem insistindo 
que os triênios deveriam seguir o mesmo 
entendimento. A argumentação foi utili-
zada nas audiências, nos pedidos formu-
lados e protocolados pelo Sindicato (vide 
processos 0042539-44.2020.8.24.0710 e 
0003256-43.2022.8.24.0710) e, agora, aco-
lhidos pela administração do Tribunal.

O diálogo entre SINJUSC e TJSC segue 
para que a última “pá de cal” caia sobre a 

LC 173 com o pagamento do retroativo dos 
oito meses da data-base de 2021 (6,76%) e 
a lincença-prêmio daqueles que fecharam 

o quinquênio antes de se aposentarem no 
período que vai de maio de 2021 e dezem-
bro de 2022.

Com URV, são 34%% só em 2022

O acordo da URV foi assinado pelos presidentes do SINJUSC 
e do TJSC, Neto Puerta e João Henrique Blasi,

Foto: Arquivo SINJUSC

Não perca as contas. Fo-
ram 14,78% de reajuste 
referentes à data-base 

de 2021 e o adiantamento de 8 
meses da data-base de 2022, logo 
em janeiro. Depois foram mais 
4,29% dos quatro meses que res-
taram da data-base de 2022 em 
maio. E por cima disso tudo, os 
11,98% da luta da URV agora em 
julho. Como os percentuais inci-
dem sobre os anteriores, isso dá 
um total de 34% de aumento sa-
larial só em 2022.

Tem mais, a conquista da in-
dexação dos valores dos auxílios 
creche, alimentação e médico-
-social ao nível 12J da tabela de 

vencimentos, na prática, estende todos os 
reajustes salariais aos benefícios citados. 
Em outras palavras, os auxílios também 
foram reajustados em 34% como resultado 
de mais essa conquista da gestão do SIN-
JUSC e da categoria.

O GIGANTE ACORDOU:
MOBILIZAÇÃO E FILIAÇÕES

Se hoje o SINJUSC conta com mais de 
4 mil filiados, o que corresponde a quase 
metade das(os) trabalhadoras(es) do Tri-
bunal, é por conta do trabalho desenvolvi-
do nesta gestão que vem atuando em várias 
frentes ao mesmo tempo (saúde, forma-
ção, melhoria salarial), sem abrir mão de 
direitos e consolidando novas conquistas.


